
STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ 

72. MIĘDZYNARODOWE  REGATY JESIENNE  
 

 
ZGŁOSZENIE JACHTU DO REGAT O PUCHAR KOMANDORA SEJK “POGOŃ” 

19-20.09.2020 

 
 

Zgłaszam do regat jacht .............................................................Numer na żaglu ............................ 

 
w klasie KWR 

 

 grupa I – jachty o współczynniku KWR >= 1,23 

                   

-    grupa II  – jachty o współczynniku KWR < 1,23          

 

 w grupie III jachtów o współczynniku KWR    

      rywalizujące na wodach osłoniętych    

 

w klasie jachtów  bez pomiarów 
 

 I grupa – jachty o długości całkowitej do 7,5 m 

 

 II grupa – jachty o długości całkowitej od 7,51 m do 9,10 m      

 III grupa – jachty o długości całkowitej powyżej 9,11 m                                    □ 

                                                                                              

Prowadzący /pismem drukowanym/ imię,  nazwisko, adres nr telefonu na jachcie 

 

............................................................................................................................................................... 

Załoga/pismem drukowanym/imię, nazwisko 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................................................ 

 

RADOTELEFON  VHF –  TAK                    NIE 

 
Oświadczam, że jacht, który będę prowadził jest wszechstronnie przygotowany do regat o Puchar Komandora SEJK 

Pogoń. 

Potwierdzam posiadanie ważnego ubezpieczenia OC, oraz przyjmuję do wiadomości, że organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za ewentualne awarie i wypadki z udziałem jachtu, który prowadzę w regatach. Startuję na własne 

ryzyko i odpowiedzialność. W imieniu własnym i załogi  zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich przepisów 

obowiązujących w regatach i wykonywania  zarządzeń ich organizatora. 

Oświadczam, że aktualne parametry i wyposażenia jachtu/dotyczy klasy KWR/ są zgodne   ze  świadectwem 

pomiarowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w 

związku z organizacją regat, oraz do czynności wynikających z obowiązku Administratora (SEJK Pogoń) w zakresie 

ich archiwizowania i dalszego wykorzystania. 

Ponadto wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii na stronie 

Stowarzyszenia w związku z publikacją informacji o przebiegu i wynikających regat, oraz czynności komercyjnych 

związanych z działalnością Stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie Euro Jachtklub „POGOŃ” z siedzibą w Szczecinie oświadcza, że w związku z realizacją wymogów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym danej RODO, informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej 

Stowarzyszenia – www.marinapogon.pl 

 

 

Szczecin, dnia ............................         Podpis prowadzącego jacht ............................................... 

http://www.marinapogon.pl/

